
Välkommen till pressträff: Fijfere Vanás Geađgi av Joar Nango &
Anders Rimpi
Varmt välkommen till pressträff med anledning av invigningen av verket Fijfere Vanás Geađgi – Vril Båt Sten – på Giella förskola
i Jokkmokk, samt seminarium om verket på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Tid: 21/9 kl 11, Pressträff på Giella förskola, i närvaro av konstnärerna Joar Nango, Anders Rimpi och konstkonsult Åsa Bergdahl
21/9 kl 13–15.40, Seminarium på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (mer info om seminariet finns att läsa här) 
Plats: Giella förskola, Blockgatan 8, Jokkmokk
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, Sparbankssalen, Kyrkogatan 3, Jokkmokk

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders
Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras
språkutveckling.

Ljuden i Fijfere Vanás Geađgi (översatt till svenska: Vril Båt Sten) leder oss till mötespunkten mellan fysiska och själsliga rum. Joar Nango och
Anders Rimpi arbetar med att balansera praktiska behov i vardagen med gestaltningen av rummet. I centrum står det samiska lärandet som
baseras på praktik, och genom praktiken förmedlas även teoridelen till barnen. 
– Det som gör verket så intressant är kombinationen av samisk rumslighet som utforskas genom att tradition och samtid samsas så smidigt
här. Detta görs på ett sätt som stimulerar barnens fantasi och upptäckarglädje, säger Åsa Bergdahl, konstkonsult på Statens konstråd, som
har projektlett verkets framväxt i samarbete med Sameskolstyrelsen och Region Norrbotten.

Joar Nango är samisk konstnär och arkitekt med examen från NTNU i Norge. Han är en av grundarna av kollektivet FFB som arbetar med
tillfällig arkitektur i stadsmiljöer. Nangos verk utforskar gränsen mellan arkitektur, design och bildkonst. Han tar upp frågor om inhemsk
identitet, bland annat genom att undersöka de motsägelser som finns i modern arkitektur. I Sápmi har han genomfört detaljerade studier av
samisk arkitektur. Joar Nango har under åren visat sina verk separat samt i samlingsutställningar i Europa, USA och Kanada.

Anders Rimpi är samisk ljudkonstnär, kompositör, sångare och modersmålslärare i lulesamiska. Som kompositör arbetar han med flertalet
scener i Sápmi och Sverige, bland andra Giron Sámi teáhter, Norrlandsoperan, Hålogaland Teater (Tromsö), Regionteater väst, och flera
scener i Göteborgsområdet. Förutom egna konstverk skapar han ljud-/musikverk till dans, konst, film och teater.

För mer information: 
Åsa Bergdahl, konstkonsult, abergdahl@statenskonstrad.se, 070-255 87 63
Anmälan till pressträffen:
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, lina.pihl@statenskonstrad.se, 08-121 575 02

För bildmaterial, besök vårt pressrum på statenskonstrad.se
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